
Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, είναι η δεύτερη χώρα ετησίως σε αριθμό μεταμοσχεύσεων. Κι αυτό 
χωρίς να έχει ένα επαρκές δημόσιο πρόγραμμα δωρεάς ή διανομής οργάνων, ενώ οι ίδιοι οι Κινέζοι, 
λόγω των πολιτισμικών καταβολών τους, αποστρέφονται τη δωρεά.

Ήδη από τη δεκαετία του ’80, επαγγελματίες γιατροί στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας άρχισαν τις 
μεταμοσχεύσεις με όργανα κρατουμένων που εκτελέστηκαν. Τον Ιούνιο του 2001, στην Υποεπιτροπή 
Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής, ο Κινέζος γιατρός Δρ. Γουάνγκ Γκούοτσι κατέθεσε ότι η εξαγωγή 
οργάνων από εκτελεσθέντες κρατούμενους γίνεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση τους, ενώ τα 
νοσοκομεία συνεργάζονται υπόγεια με τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτές οι μεταμοσχεύσεις 
έγιναν μια προσοδοφόρα πηγή εισοδήματος για τα κινεζικά νοσοκομεία. Η πρακτική της προμήθειας 
οργάνων από μη-συναινούντες κρατουμένους, αποτελεί παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας και έχει 
καταδικαστεί από διεθνείς ιατρικούς οργανισμούς, όπως την WMA, το TTS και όλη την μεταμοσχευτική 
κοινότητα.

Για την προστασία των οικογενειών και των φίλων τους, ενώ είναι υπό κράτηση, πολλοί κρατούμενοι 
του Φάλουν Γκονγκ αρνούνται να παρέχουν τα πραγματικά τους ονόματα ή άλλα στοιχεία ταυτότητας. 
Αυτό τους καθιστά πιθανή πηγή οργάνων. Το 2006, οι Καναδοί ερευνητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ο δικηγόρος Ντέιβιντ Μάτας και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Καναδά για θέματα Ασίας-Ειρηνικού 
Ντέιβιντ Κίλγκουρ, διεξήγαγαν έρευνα για την βίαιη αφαίρεση οργάνων των κρατουμένων του Φάλουν 
Γκονγκ. Βάσει εμπεριστατωμένων αποδείξεων, η έρευνά τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεκάδες 
χιλιάδες ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ έχουν δολοφονηθεί ή θανατωθεί για τα όργανά τους.

Η αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της παράνομης και 
βάναυσης δίωξης των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ το 1999. Χωρίς πρόγραμμα δημόσιας δωρεάς 
οργάνων, καθώς και πτώση του αριθμού των εκτελέσεων, οι κρατούμενοι ασκούμενοι του Φάλουν 
Γκονγκ έχουν μετατραπεί σε «τράπεζα δωρητών», έτοιμη να παρέχει όργανα ανά πάσα στιγμή. Τα 
όργανα τους έχουν χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 10.000 μεταμοσχεύσεις ετησίως στην Κίνα.

Οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ, ενώ είναι υπό κράτηση, υπόκεινται σε ιατρικές εξετάσεις, όπως 
εξετάσεις αίματος, ούρων, ακτινογραφίες, κλπ. Οι εξετάσεις αυτές είναι απίθανο να υποκινούνται από 
ενδιαφέρον ως προς την υγειονομική τους περίθαλψη, εφόσον βασανίζονται και κακοποιούνται. Είναι 
απίθανο τα κέντρα κράτησης να επιβαρύνονταν επιπλέον κόστος για τις εξετάσεις τους, εκτός και αν 
υπήρχαν οικονομικά οφέλη.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος είναι συνένοχοι στην βίαιη αφαίρεση 
οργάνων ζωντανών ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ. Το 2012 ο Ντέιβιντ Μάτας δήλωσε στο ετήσιο 
συνέδριο των μελετητών της Διεθνούς Ένωσης Γενοκτονίας στο Σαν Φρανσίσκο:

«Στις 30 Νοεμβρίου του 1999, ο επικεφαλής του ‘Γραφείου 610’, Λι Λανκτσίνγκ, ανακοίνωσε τη 
νέα πολιτική της κυβέρνησης για το κίνημα: «δυσφημίστε τους, πτωχεύστε τους, εξοντώστε τους 
σωματικά». Μια πρόσκληση να εξοντωθεί το Φάλουν Γκονγκ σωματικά είναι μια πρόσκληση 
για γενοκτονία. Δεν είναι βέβαια μια πρόσκληση για γενοκτονία μέσω προμήθειας των οργάνων 
τους. Παρόλα αυτά, όταν αυτή η προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για σωματική 
εξόντωση, τα δύο αυτά θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Η προμήθεια οργάνων είναι το 
μέσο. Η σωματική εξόντωση είναι η πρόθεση και το αποτέλεσμα.»

Η δολοφονία ανθρώπων για τα όργανά τους είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και παραβίαση της 
ιατρικής δεοντολογίας. Ο σκοπός της μεταμόσχευσης δεν πρέπει να αγιάζει τα μέσα. Οι ασκούμενοι του 
Φάλουν Γκονγκ, η μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων συνείδησης στην Κίνα, είναι οι κύριοι στόχοι αυτού 
του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.
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